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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. KRUCZA Nr domu 6/14A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-537 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48 228280450

Nr faksu E-mail biuro@ocalenie.org.pl Strona www www.ocalenie.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-07-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01644631500000 6. Numer KRS 0000030279

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Bystrianin Prezes Zarządu TAK

Kalina Czwarnóg Członek zarządu TAK

Jakub Staszewski Członek zarządu TAK

Katarzyna Kubińska Członek zarządu TAK

Gagik Grigoryan Członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Michał Sacharewicz Przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Zuzanna Gęsicka Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Karolina Toman Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

FUNDACJA OCALENIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele Fundacji są następujące:
1. pomoc, integracja i aktywizacja obcokrajowców oraz Polaków i osób 
polskiego pochodzenia przebywających w Polsce lub planujących przyjazd 
do Polski,
2. budowanie otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy 
o krajach i kulturach świata, promocja i wspieranie dialogu 
międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie 
uprzedzeniom 
i dyskryminacji,
3. promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania 
społecznego,
4. wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce w tym 
integracji uchodźców i imigrantów,
5. przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym na świecie 
poprzez pomoc rozwojową i humanitarną poza granicami Polski.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Cele określone w §5 Statutu Fundacja realizuje poprzez wszelkie 
działania, 
w szczególności poprzez:
a. poradnictwo społeczne, obywatelskie, integracyjne i międzykulturowe 
oraz pracę socjalną 
i środowiskową,
b. pomoc specjalistyczną, w tym m.in. prawną, psychologiczną, 
terapeutyczną, psychiatryczną 
i medyczną, 
c. branie udziału oraz nadzorowanie postępowań sądowych dotyczących 
ochrony praw człowieka w tym cudzoziemców w Polsce i za granicą oraz 
reprezentowanie w postępowaniach przed sądami i organami władzy 
publicznej osób i organizacji, korzystających ze wsparcia fundacji w tym 
występowanie przed sądami administracyjnymi i cywilnymi w obronie 
interesu społecznego w tym interesów obcokrajowców,
d. pomoc kryzysową, materialną, humanitarną i finansową, w tym 
zapewnienie noclegu, wyżywiania 
i transportu oraz długotrwałe formy pomocy mieszkaniowej,
e. aktywizację zawodową, w tym poradnictwo zawodowe i podnoszenie 
kompetencji zawodowych,
f. naukę języka polskiego oraz języków obcych
g. naukę o kulturze polskiej,
h. edukację w tym organizację konferencji, akademii, seminariów, szkoleń, 
warsztatów, wizyt studyjnych, edukacji obywatelskiej i ekonomicznej oraz 
wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, konkursy i stypendia,
i. profilaktykę konfliktów i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych 
w tym mediacje,
j. kampanie informacyjne, społeczne i inne działania medialne,
k. badania, monitoring i działania strażnicze w tym polegające na 
kontrolowaniu funkcjonowania instytucji publicznych mających kontakt z 
cudzoziemcami,
l. opracowywanie, wdrażanie, ewaluację i upowszechnianie 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących integracji i aktywizacji w tym 
tworzenie narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych,
m. działalność wydawniczą w tym wydawanie publikacji, filmów i innych 
materiałów,
n. działania kulturalne w tym festiwale, wystawy i pokazy filmów, oraz 
wspieranie działalności placówek kulturalnych, kulturalno-oświatowych i 
wychowawczych,
o. wspieranie kultywowania tradycji narodowych przez obcokrajowców 
mieszkających w Polsce i Polaków mieszkających za granicą, w tym opieka, 
odbudowa i renowacja miejsc związanych z kulturą i religią,
p. profilaktykę zdrowia, wyjazdy wypoczynkowe i zdrowotne oraz 
upowszechnianie i promocję sportu,
q. zapewnianie opieki dla dzieci i młodzieży oraz organizację wycieczek, 
kolonii i półkolonii
r. wspieranie działań samopomocowych w tym spółdzielni socjalnych,
s. wspieranie innych organizacji pozarządowych w tym użyczanie 
przestrzeni i wyposażenia,
t. współpracę międzynarodową.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja w 2018 roku prowadziła wiele kompatybilnych działań i programów:
Centrum Pomocy Cudzoziemcom
Codziennie, od godziny 8:00 do 19:00 w Warszawie oraz od: 8:00 do 16:00 w Łomży otwarte były placówki, w których imigranci, 
uchodźcy, repatrianci mogli uzyskać pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną zawodową, środowiskową, wsparcie 
mentorów kulturowych w tym w rozwiazywaniu codziennych trudności, załatwianiu spraw urzędowych, szukanie pracy i 
mieszkania. Pomoc udzielana była w ośmiu językach (polskim, angielskim, rosyjskim, czeczeńskim, ukraińskim, gruzińskim, 
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wietnamskim, arabskim) w Warszawie oraz języku polski, rosyjskim i czeczeńskim w Łomży. Mentorzy oprócz konsultacji 
pomagali w kontakcie ze szkołami, urzędami, służbą zdrowia. Z konsultacji w 2018 roku skorzystało 1415 osób. 
Wsparcie mieszkaniowe
Osoby w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej i socjoekonomicznej mogły skorzystać z programu „Witaj w domu”, w ramach 
którego 7 rodzin uchodźczych (13 dorosłych i 25 dzieci) w szczególnie trudnej sytuacji otrzymały wsparcie mieszkaniowe 
(dopłaty do czynszów) połączone z nauką języka polskiego, indywidualnym wsparciem mentorów międzykulturowych  w 
codziennych trudnościach, pomocą psychologiczną, psychoterapią.
Ponadto w ramach zlecenia z Urzędu m.st. Warszawy Fundacja zapewniała wsparcie mieszkaniowe i integracyjne dla 9 
uchodźców i uchodźczyń
Osoby samotne, krótko mieszkające mogły wziąć udział w programie Refugees Welcome Polska w którym uchodźcy mieli 
wsparcie integracyjne wolontariusza oraz mogły wynająć pokój u osoby, która poprzez portal zgłosiła, że chce ugościć w sowim 
mieszkaniu oraz wesprzeć w pierwszych krokach w Polsce uchodźców. Z programu skorzystało 16 osób. 
W Centrach Pomocy udzielana była też pomoc interwencyjna związana ze wspieraniem osób, które doświadczyły przemocy w 
tym motywowanej uprzedzeniami oraz przemocy domowej, a także osób, które znalazły się w sytuacji bez środków do życia 
i/lub dachu nad głową.

Pomoc materialna
Fundacja Ocalenie organizowała tematyczne zbiórki potrzebnych przedmiotów np. przyborów szkolnych z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego, środków higienicznych i niemowlęcych, słodyczy. Dary ze zbiórek dystrybuowaliśmy do najbardziej 
potrzebujących rodzin uchodźczych. Fundacja w 2018 roku otworzyła również w 2018 roku MAGAZIN – darmowy socjalny sklep 
dla cudzoziemców w trudnej sytuacji, w ramach którego we współpracy z inicjatywą Dom Otwarty prowadziła zbieranie i 
redystrybucję darów rzeczowych.

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców
Fundacja kontynuowała organizację darmowych kursy języka polskiego dla cudzoziemców w Warszawie. Odbyły się 3 edycje 
kursów, z których każdy trwał 3 miesiące. Uczniowie spotykali się z lektorem - wolontariuszem 2 razy w tygodniu na 1,5 
godzinną lekcję. Cudzoziemcy przydzielani byli do grup na różnym poziomie językowym - od A0 do B2 i kursów 
przygotowujących do matury. Niektórzy cudzoziemcy kontynuowali naukę rozpoczętą w poprzednich trymestrach. Każdy kurs 
kończył się wycieczkami każdej grupy do miejsc związanych z polska kultura i historią oraz wspólną imprezą integracyjną na 
którą zaproszeni był również bliscy wolontariuszy i uczniów.
Przed rozpoczęciem kursów każdy wolontariusz przechodzi dwudniowe szkolenie. Jednego dnia wolontariusze poznają są 
przygotowywani do wejścia w międzykulturowe środowisko, drugiego są uczeni metodologii nauczania języka polskiego jako 
obcego. 
Z kursów w 2018 roku skorzystało 935 osób. 

Działania dla dzieci i młodzieży
1. Świetlica dla dzieci uchodźców w Łomży
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00 działa świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin uchodźczych w 
Łomży. w 2018 roku uczęszczało na nią ok. 20 dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Dzieci korzystały z pomocy w nauce szkolnej, 
ćwiczyły język polski oraz brały udział w zajęciach świetlicowych: zajęciach plastycznych, ruchowych itd.
2. Program tutoringowo-stypendialny Wiedza do Potęgi
W Warszawie, dla dzieci uchodźczych, które mają problem z nauką szkolną, działał program Wiedza do Potęgi. Wzięło w nim 
udział 17 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Każde dziecko miało przydzielonego wolontariusza, który pomagał mu co najmniej dwa 
razy w tygodniu w nauce szkolnej. Dwójka dzieci z najlepszymi wynikami w nauce oraz trójka dzieci w najtrudniejszej sytuacji 
finansowej otrzymała comiesięczne stypendium, które mogła wydać na rzeczy związane ze szkołą, wycieczki szkolne, a część na 
własne potrzeby. Oprócz tego dzieci korzystały z różnych warsztatów, wycieczek do muzeów. Z okazji Gwiazdki dzieci dostały 
prezenty.
3. Półkolonie językowe dla dzieci
Latem 2018 roku odbywały się zajęcia językowe dla 16 dzieci cudzoziemskich. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy ze 
względu na wiek (8-12 lat, 13-16 lat). Przez dwa miesiące dwa razy w tygodniu uczęszczały na lekcje polskiego, raz w tygodniu 
na warsztaty psychologiczne, oraz raz w tygodniu wychodziły całą grupą na wycieczkę do muzeów. 
4. Warsztaty integracyjne dla dzieci w Porytem - Jabłoń.
W szkole podstawowej im. Orła Białego w Porytem- Jabłoń jesienią 2018 roku organizowaliśmy warsztaty integracyjne dla klas 
mieszanych narodowościowo. Warsztatami objęto 5 klas.
5. Projekt "Teatr łączy pokolenia"
We współpracy z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zorganizowaliśmy warsztaty teatralne dla młodzieży 
uchodźczej w wieku 12-16 lat. Warsztaty zakończyły się przygotowaniem spektaklu z którym dzieci jeździły do 6 grup seniorów z 
Mazowsza. Seniorzy również przygotowywali swoją cześć artystyczną oraz poczęstunek. Na koniec projektu dzieci i seniorzy 
mogli przedstawić efekty swojej pracy na scenie Teatru Polskiego. Uroczysta gala wraz z pokazem odbyła się 11 listopada.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2877

31

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Wolontariat
Fundacja kontynuowała program wolontariatu wspierającego działania na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce. W 2018 
roku działania Fundacji wspierało 141 wolontariuszy i wolontariuszek angażujących się w następujące programy:
- kursy nauka języka polskiego
- centrum pomocy cudzoziemcom
- refugees welcome polska
- wiedza do potęgi
Ponadto wolontariusze i wolontariuszki wspierały organizacje wydarzeń i innych działań jednorazowych lub interwencyjnych.
Przed rozpoczęciem wolontariatu osoby były przygotowywane do swoich zadań w tym zorganizowano 7 warsztatów dla osób 
zainteresowanych wolontariatem w poszczególnych programach.

Działania edukacyjne
Fundacja organizowała w 2018 roku warsztaty przeciwdziałające dyskryminacji cudzoziemców w Polsce w tym warsztaty 
międzykulturowe, kulturowe, antydyskryminacyjne, o sytuacji uchodźców i imigrantów w Polsce, o metodach pracy z 
cudzoziemcami i planowaniu działań wspierających integracje.
Warsztaty były kierowane do osób mających kontakt w pracy z cudzoziemcami w tym dla pracowników i wolontariuszy 
instytucji publicznych i pozarządowych, społeczności lokalnych, instytucji edukacyjnych, społeczności lokalnych, aktywistów 
grup nieformalnych oraz osób zainteresowanych tymi tematami.
W działaniach edukacyjnych były wykorzystywane metody aktywne angażujące osoby uczestniczące. Ważną częścią tych 
działań było angażowanie w prowadzenie warsztatów uchodźców i imigrantów mające na celu danie możliwości uczestnikom do 
bezpośredniego kontaktu z cudzoziemcami co sprzyja zmianie nieadekwatnych stereotypów i redukcji uprzedzeń.
Odbyło się 24 warsztatów, w których wzięło udział 287 osób

Wydarzenia kulturalno-integracyjne
Uzupełnieniem działań edukacyjnych były otwarte wydarzenia integracyjno-kulturalne sprzyjające osobistym kontaktom 
pomiędzy cudzoziemcami i Polakami w tym zorganizowane w dniu 23 czerwca 2018 roku Fundacja w Łomży obchody Dnia 
Uchodźcy. W ramach tych obchodów na Starym Rynku w Łomży było stoisko z kuchnią, tradycyjną odzieżą, zabawkami i innymi 
elementami kultury z różnych krajów. Mieszkańcy mogli spróbować dań przygotowanych przez swoich sąsiadów pochodzących 
z Czeczenii, Ukrainy, Syrii. W Domku Pastora zorganizowany był pokaz filmu wraz z dyskusja na temat obecnej sytuacji w 
Czeczenii oraz sytuacji uchodźców w Polsce.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

Prowadzenie Centrów Pomocy Cudzoziemcom 
zapewniających kompleksowe i bezpłatne 
wsparcie uchodźcom, imigrantom, repatriantom 
oraz innym osobom w sytuacji migracyjnej w 
Warszawie, Łomży oraz interwencyjnie na 
teranie całego kraju i zagranicą. Wsparcie w 11 
językach obcych (w tym m.in. angielskim, 
arabskim, czeczeńskim, gruzińskim, rosyjskim, 
ukraińskim i wietnamskim) obejmowało pomoc 
psychologiczną, prawną, pomoc w szukaniu 
pracy i rozwiązywaniu codziennych trudności 
oraz interwencje kryzysowe i wsparcie dla 
uchodźców zagrożonych bezdomnością.

94,99 Z 52 927,63 zł

2 promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja i promocja wolontariatu 
wspierającego integrację cudzoziemców była 
prowadzona w Warszawie i Łomży. Działania 
obejmowały rekrutację, szkolenie wolontariuszy 
oraz wspieranie i organizacje prowadzonych 
przez nich działań a także promowanie idei 
wolontariatu i zaangażowania społecznego na 
rzecz integracji cudzoziemców. Wolontariusze i 
wolontariuszki wspierali i wspierały przede 
wszystkim działanie Centrum Pomocy 
Cudzoziemcom, prowadzenie zajęć z języka i 
kultury polskiej, program "Refugees Welcome 
Polska" i "Witaj w domu"

94.99.Z 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja nauki języka i kultury polskiej dla 
cudzoziemców w Warszawie i Łomży. Program 
nauczania języka polskiego obejmuje regularne 
kursy na poziomach od podstawowego do 
zaawansowanego oraz dodatkowe kursy 
przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych. 
Zajęcia były prowadzone w małych grupach w 
większości przez odpowiednio przygotowanych 
do tego wolontariuszy i wolontariuszki. W ciągu 
roku organizowano 3 trymestry a jednocześnie 
uczyło się do 500 osób. W rekrutacjach na 
kolejne edycje kursów brało udział od 800 do 
100 osób. Na zakończenie każdego trymestru 
organizowano wydarzenie dla uczestników i ich 
znajomych i rodzin oraz lektorów i zespołu 
fundacji.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 750 718,06 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 561 315,61 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 188 621,34 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 781,11 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

Wspieranie integracji i zapewnianie pomocy 
specjalistycznej cudzoziemcom w Polsce w 
tym poprzez zapewnianie wsparcia 
mentorów międzykulturowych i 
poradnictwo prawne.                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                        .

94.99.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja warsztatów przeciwdziałających 
dyskryminacji uchodźców i imigrantów w 
tym warsztatów międzykulturowych, 
kulturowych, antydyskryminacyjnych, o 
sytuacji uchodźców w Polsce dla placówek 
edukacyjnych, społeczności lokalnych, 
aktywistów i aktywistek, grup 
nieformalnych, osób pracujących w 
instytucjach i służbach publicznych, 
społeczności religijnych.                                     
                                                                                
                          .

94.99.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 205 691,51 zł

2.4. Z innych źródeł 781,11 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 9 815,40 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 52 927,63 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Poradnictwo i wsparcie integracyjne dla uchodźców i imigrantów w Centrum Pomocy 
Cudzoziemcom w Warszawie

35 084,74 zł

2 Pomoc prawną dla uchodźców 11 593,75 zł

3 pomoc mieszkaniowa dla uchodźców 4 763,54 zł

4 pomoc rzeczowa dla uchodźców oraz zapewnianie interwencyjnego noclegu dla uchodźców 1 485,60 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 49 991,77 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 494 253,67 zł

w 
tym:

30 882,63 zł

168 262,94 zł

295 108,10 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

424 640,80 zł

781 050,71 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO 8



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 140 260,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -12 358,49 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 671 771,76 zł 52 927,63 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 421 055,18 zł 52 927,63 zł

200 979,83 zł 0,00 zł

0,00 zł

49 736,75 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 5 986,59 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

49 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

8 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

8 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 812 952,43 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

812 952,43 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 382,57 zł

22 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

111 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

111 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

22 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 812 952,43 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 52 914,81 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 760 037,62 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Centrum Pomocy 
Cudzoziemcom II

Wspieranie integracji i 
udzielanie pomocy 
specjalistycznej cudzoziemcom 
w Warszawie

Urząd m.st. Warszawy 109 796,00 zł

2 Centrum Pomocy 
Cudzoziemcom III

Wspieranie integracji i 
udzielanie pomocy 
specjalistycznej cudzoziemcom 
w Warszawie

Urząd m.st. Warszawy 10 345,00 zł

3 Integracyjny Program 
Mieszkaniowy

Zapewnianie wsparcia 
mieszkaniowego i 
integracyjnego uchodźcom w 
Warszawie

Urząd m.st. Warszawy 150 000,00 zł

4 Mój sąsiad- uchodźca Wspieranie integracji 
uchodźców w Łomży

URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY 5 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 360,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

5 Psychoterapia, konsultacje 
specjalistyczne i warsztaty 
psychologiczne dla 
cudzoziemców z 
zaburzeniami psychicznymi 
oraz członków ich rodzin

Wspieranie samodzielności 
społecznej cudzoziemców z 
zaburzeniami psychicznymi oraz 
ich rodzin poprzez 
psychoterapię, konsultacje 
specjalistyczne i warsztaty 
psychologiczne.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

10 000,00 zł

6 Wsparcie samodzielności 
społecznej cudzoziemców z 
zaburzeniami psychicznymi 
oraz ich rodzin

Wspieranie samodzielności 
społecznej cudzoziemców z 
zaburzeniami psychicznymi oraz 
ich rodzin poprzez indywidualne 
wsparcie mentorskie oraz 
psychologiczne.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wspieranie inicjatyw 
edukacyjnych w szkolnym 
środowisku
wielokulturowym

Poprawa funkcjonowania dzieci 
uchodźczych w polskiej szkole 
oraz minimalizacja ryzyka 
przedwczesnego zakończenia 
przez nie edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 24 000,00 zł

2 Aktywna Integracja 3 Wspieranie integracji 
cudzoziemców w 
Województwie Mazowieckim 
poprzez organizację kursów 
języka polskiego oraz 
zapewnianie pomocy prawnej i 
psychologicznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 27 360,00 zł

3 Teatr łączy pokolenia Wspieranie aktywności 
społecznej i samodzielności 
osób starszych poprzez 
animowanie kontaktu z 
seniorów z dziećmi i młodzieżą 
uchodźczą

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

41 290,00 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Bystrianin, Kalina Czwarnóg, 
Gagik Grigoryan, Katarzyna Kubińska, 

Jakub Staszewski
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Finansów 4

2019-07-14
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